
Functie: junior projectmanager 

FTE:  1,0 

Startdatum:  1 september 2019 

Duur:  1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging 

Bedrijf:  De Proeffabriek 

Locatie:  Arnhem 

 

Vacature 

De Proeffabriek zoekt een junior projectmanager ter ondersteuning van de 

werkzaamheden voor twee Europese projecten over de maatschappelijke aspecten van 

nanotechnologie: GoNano en NANORIGO. 

  

Werkzaamheden: 

̵ Organisatie van internationale expertbijeenkomsten rond de maatschappelijke aspecten 

van nanotechnologie 

̵ Het voeren van regelmatig online en fysiek overleg met een Europees netwerk van 

projectpartners.  

̵ Het schrijven van beleidsrapportages met aanbevelingen voor Europese beleidsmakers, 

onderzoekers en producenten.  

̵ Het vertegenwoordigen van de Europese projecten tijdens relevante internationale 

conferenties.  

̵ Het onderhouden van een Europees netwerk van onderzoekers, producenten, 

beleidsmakers en vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties op het 

gebied van nanotechnologie. 

̵ Ondersteuning bij het schrijven van toekomstige projectaanvragen.   

 

Vereisten:  

̵ Een gecombineerde achtergrond in nanotechnologie of aanverwante technologie en 

sociale of geesteswetenschappen op master- of PhD-niveau. 

̵ Vloeiende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (de voertaal is Engels). 

̵ Organisatiesensitiviteit en uitstekende communicatieve vaardigheden. 

̵ Flexibele en zelfstandige werkhouding. 

̵ Bereidheid om meerdere malen per jaar meerdaagse internationale reizen te maken (het 
werkgebied is Europa).  

̵ Ervaring met Wordpress en/of social media is een pré. 

 

Arbeidsvoorwaarden  

̵ Een aanstelling voor 40 uur per week (1,0 FTE) voor 1 jaar, met mogelijkheid tot 

verlenging (een deeltijdaanstelling is in principe bespreekbaar);  

̵ Bruto maandsalaris afhankelijk van achtergrond en ervaring tussen €2.709,- en €4.274,-  

bruto per maand op basis van 40 uur per week, overeenkomstig schaal 10 van de VSNU.  

̵ Een vakantietoeslag van 8% per jaar over het brutoloon. 

̵ De Proeffabriek is gevestigd in Arnhem, flexwerken is bespreekbaar.  

  



Over De Proeffabriek, GoNano en NANORIGO 

De Proeffabriek is een adviesbureau voor verantwoord innoveren. We beogen 

maatschappelijke meerwaarde te creëren in onderzoek en innovatie: we werken samen met 

onderzoekers, productontwikkelaars en beleidsmakers om ethische en maatschappelijke 

aspecten in een vroeg stadium van technologische ontwikkeling mee te wegen. Zie: 

http://proeffabriek.nl/   

Het EU-project GoNano faciliteert co-creatie tussen burgers, onderzoekers, producenten, 

maatschappelijke organisaties en beleidsmakers om innovatie in nanotechnologie beter af te 

stemmen op maatschappelijke wensen en behoeften. Zie: http://gonano-project.eu/.  

Het NANORIGO project beoogt een transparant, transdisciplinair kader te ontwikkelen 

waarin de maatschappelijke en economische kansen en risico’s afgewogen kunnen worden. 

Zie: https://cordis.europa.eu/projects/en. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Daan Schuurbiers, directeur van De 

Proeffabriek (06-14365216, daan@proeffabriek.nl).   

Kandidaten worden verzocht hun CV en motivatie voor 1 juli 2019 te sturen naar 

daan@proeffabriek.nl. De sollicitatiegesprekken zullen in de eerste week van juli 

plaatsvinden.   

Advertentie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://proeffabriek.nl/
http://gonano-project.eu/
https://cordis.europa.eu/projects/en
mailto:daan@proeffabriek.nl
mailto:daan@proeffabriek.nl

